
Procon resolve 85% de
queixas das campeãs

Central de Pequenos Conflitos, criada há oito meses, levou para dentro do Procon funcionários das seis empresas
que mais recebem reclamações dos consumidores Atendimento é feito diretamente e solução sai na hora {pág 02}

Empate em 2 a 2 contra o lanterna América-MG
levou o Furacão de volta à ZR Coritiba empatou 
em 0 a 0 com o Avaí em Florianópolis {pág 16}

Acidente
com ônibus
mata 11  

Sudoeste pede
ponte aberta
Ligação com Argentina em Santo
Antônio fecha à noite {pág 04}

Choque entre micro-ônibus 
e caminhão-tanque na BR-277,
em Guarapuava, deixou 15 
feridos Passageiros do 
micro-ônibus vinham de Foz 
do Iguaçu {pág 06}

Tragédia

Atlético no 
rebaixamento

Furacão abriu dois gols de vantagem na Arena, mas cedeu empate

Pequenos 
compram ouro 
Na crise, cotação do metal bate
recorde {pág 08}

Mín  4°C
Máx 10°C

CURITIBA
Segunda-feira, 
22 de agosto de 2011

Edição nº 82, ano 1

ALICE
IN CHAINS
CONFIRMADO  
NO SWU {pág 11}

Sabonetes prepara 
gravação de clipe 
{pág 10}

Consultor indica 
maquiagem para 
o trabalho {pág 13}
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Reclamações são resolvidas na
hora por pessoal da própria empresa
Desde que foi criada, em de-
zembro do ano passado, a
Central de Resolução de Pe-
quenos Conflitos do Procon
do Paraná tem resolvido a
absoluta maioria dos casos
levados ao órgão por consu-
midores. As seis empresas
que mais recebem queixas
levaram para dentro do Pro-
con funcionários para fazer
o atendimento aos consu-
midores diretamente.

De lá para cá, o índice de
resoluções de conflitos cres-
ceu muito e hoje está numa
média de 85,53% para essas
empresas (Oi, Itaú, Brades-
co, NET, Santander e Co-
pel), conta a coordenadora
da central, Glória Marta
Mattiolli.

“Convidamos as empre-
sas e elas aceitaram. Deu
certo. Agora, o próximo
passo é criar espaços para
esta mediação dentro das
próprias empresas. Assim,
abriríamos aqui no Procon
espaço para que outras em-
presas também façam o
que essas seis já fazem”,
diz Glória.

Segundo a coordenado-
ra, as próximas da lista não
variam no ramo de ativida-
des; são prestadoras se ser-
viços de telefonia e bancos. 
A intenção é que até o fim
do ano já haja a troca.

O Curso de Língua Polonesa
de Campo Largo, criado em
março de 2009, matriculou
inicialmente cerca de 120
alunos, dos quais 35 con-
cluíram o curso elementar.

O coordenador, Milton
Muginoski, diz que o curso
surgiu do interesse dos des-
cendentes. “Fui fazer algu-
mas visitas por conta da rei-
nauguração da praça da Po-
lônia, e as pessoas me fala-
vam que sentiam falta de
um contato com a língua
moderna.” O curso, dado
pela Casa de Cultura de

Campo Largo, não resulta
em certificado, e também
não tem custo algum. Mes-
mo assim, uma parte da pri-
meira turma, incluindo al-
guns parentes e amigos, fez
uma viagem para a Polônia

em julho deste ano, para ce-
lebrar o final da etapa. “Foi
uma viagem bem dinâmica,
para várias cidades. Um
bom final para o curso.”

Milton explica que fo-
ram apenas noções da lín-
gua. “Eram aulas uma vez
por semana, os alunos não
saíram fluentes, mas ga-
nharam uma boa noção.”
Neste ano há uma nova tur-
ma para os alunos que con-
cluíram o curso anterior,
para que possam avançar
mais no estudo da língua.

METRO CURITIBA

Turma visitou a Polônia em julho. Aqui, em Wieliczka

DIVULGAÇÃO

Descendente aprende polonês moderno

Procon abre portas a
campeãs de queixas 

Serviços de telefonia estão entre os mais reclamados

FOLHAPRESS

Resolvido

De dezembro de 2010 a ju-
nho de 2011 a central tem
solucionado queixas

Oi Fixo e Celular
2.164 atendimentos, com
1.896 resoluções – 87,62%
Banco Itaú
885 atendimentos; 711 re-
soluções – 80,34% 
Bradesco
542 atendimentos; 447 re-
soluções – 82,47%
NET
496 atendimentos; 465 re-
soluções – 93,75%
Santander
241 atendimentos; 143 re-
soluções – 80%
Copel
171 atendimentos; 136 re-
soluções

1
foco
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“Boa parte dos
descendentes de
poloneses ainda
fala a língua em
casa. Mas com o
tempo virou quase
um dialeto.”
MILTON MUGINOSKI, COORDENADOR

CONSUMIDOR

Empresas
atendem 
todos os dias
A Oi Telefonia Fixa e Celu-
lar, a Copel e o banco Itaú
têm funcionários atenden-
do diariamente no Pro-

con. Assim, o consumidor
com alguma queixa em re-
lação a essas empresas é
atendido sem agendamen-
to, no mesmo dia em que
vai ao órgão.

O Bradesco tem um
funcionário disponível no
Procon três vezes por se-
mana. Santander e NET
atendem duas vezes por
semana. Neste caso, o con-
sumidor agenda o atendi-

mento e o Procon envia
antecipadamente à empre-
sa a queixa. “No dia mar-
cado, normalmente a em-
presa já vem com uma
proposta de solução”, con-
ta Glória Mattiolli. “Se não
é resolvida na hora, o pra-
zo não passa de dez dias.”
Quando não há acordo na
central, o processo conti-
nua tramitando até o juí-
zo. METRO CURITIBA

As campeãs

De 4.499 atendimentos fei-
tos pelas 6 empresas,

3.848

85,53%

FORAM RESOLVIDOS.

DE SOLUÇÕESMARTHA.FELDENS
@METROJORNAL.COM.BR

Estradas

DER define
volta do 
feriado

O Departamento de
Estradas de
Rodagem e a Polícia
Rodoviária Estadual
já definiram que
haverá mudanças
no sentido do
tráfego na volta do
litoral no feriadão
de 7 de setembro.
As mudanças
devem acontecer
nos dias 10 (sábado)
e 11 (domingo),
quando é esperado
o maior fluxo de
veículos no retorno
das praias. Este ano,
os feriados de 7 e 8
de setembro
acontecem numa
quarta e quinta-
feira. A expectativa
é de que escolas,
empresas e órgãos
públicos emendem
até domingo. 

METRO CURITIBA

Cotações
Dólar

+0,18%
(R$ 1,60)

-0,06%
(R$ 2,29)

-1,29%
(52.447 pts)

Euro

Bovespa
Selic

(12,5%)

Salário
mínimo
(R$ 545)
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Equipes da Secretaria do
Meio Ambiente estão tra-
balhando na preparação do
Jardim Botânico para os
meses de primavera e ve-
rão. Esta semana estarão
concluídas a restauração
do portal e a substituição
de 130 mil flores adaptadas
ao período de temperatu-
ras mais altas.

“É uma manutenção ne-
cessária, que fazemos to-
dos os anos para manter o
Jardim Botânico entre os
principais cartões-postais
de Curitiba”, explica o dire-

tor do Departamento de
Produção Vegetal, José Ro-
berto Roloff.

Nas flores, as atuais
amor-perfeito e cravina são
substituídas por bocas-de-
leão brancas, amarelas, ver-
melhas e rosas e miniamor-
perfeito. METRO CURITIBA

2 espécies típicas 
do inverno –

amor-perfeito 
e cravina – são 
substituídas por 
flores mais 
adaptadas ao calor.

www.metropoint.com
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Lideranças querem abrir
ponte para a Argentina 
Um movimento de prefei-
turas do sudoeste, apoiado
por organizações comer-
ciais, reivindica a abertura
da ponte mais antiga entre
o Brasil e a Argentina para
os moradores, turistas e
transporte da cargas. Atual-
mente a ligação entre San-
to Antônio do Sudoeste e
San Antonio, na Argentina,
feita na década de 1920, fe-
cha, durante os dias de se-
mana, às 19 horas – e per-
manece bloqueada todos os
domingos e feriados. Nes-
ses períodos, os moradores
só podem atravessar a pé.
Já caminhões com cargas e
veículos de turistas são
proibidos em qualquer ho-
rário, já que não há infraes-
trutura para fiscalização.

Segundo o Sebrae, as res-
trições prejudicam a comu-
nidade e afastam os investi-
mentos. “O empreendedor
procura facilidade de aces-
so. Onde tem dificuldade,
acaba se afastando”, diz o
técnico Nésio da Silva.

O horário do fechamen-
to, determinado há cerca
de um ano pela Receita e
Polícia Federal, revolta a
comunidade. “O Mercosul
foi um atraso para nós. Eu,
por exemplo, sou filho de
argentino. Agora o portão
fecha e não temos acesso”,
reclama o prefeito da cida-
de, Ricardo Ortina. Enquan-
to aberto, o local é movi-
mentado. Passam por ali 2
mil veículos/dia. “Somos ci-
dades gêmeas. Durante
trinta anos, temos a tradi-
ção de fazer uma partida de
futebol. No 7 de Setembro,
os argentinos jogam no
Brasil. Em 25 de maio, nós
jogamos lá”, exemplifica o
prefeito.

A falta de infraestrutura
dos órgãos públicos tam-
bém traz prejuízos econô-
micos, alerta o Sebrae. Sem
a passagem de caminhões
de carga, as empresas usam
a aduana de Dionísio Cer-

queira, em Santa Catarina.
“Parte dos impostos fica
ali”, diz Nésio da Silva. Se-
gundo um estudo do órgão,
uma aduana na cidade re-
presentaria um ganho de
450 quilômetros na viagem
de Buenos Aires a São Paulo
em relação ao caminho por
Foz do Iguaçu. “Ambas se-
riam complementares”, diz.

A cidade conta com o
apoio da Fecomércio e da
Amsop (Associação dos
Municípios do Sudoeste
do Paraná) para as reivin-
dicações. Em dezembro
deverá ser votada na Câ-
mara do Mercosul o pedi-
do para transformar o lo-
cal em zona de exporta-
ção, a exemplo das que já
existem em Foz do Iguaçu
e Guaíra. “O Paraná tem
perdido imposto e deixa-
do seu faturamento em
Santa Catarina. Empresas
paranaenses como super-
mercados, para importar
produtos pela fronteira, se
obrigam a abrir filiais em
Santa Catarina”, alertou o
presidente da Fecomércio-
PR, Darci Piana.

Em Santo Antônio do Sudoeste, depois das 19 horas,
moradores só passam a pé Caminhões e turistas são
proibidos. Receita Federal alega falta de funcionários

Estado perde impostos para SC, diz Fecomércio

Jardim Botânico recebe
130 mil novas flores

Esperando o calor

DIVULGAÇÃO

Celin inscreve
para inglês
CONVERSAÇÃO. O Celin –
Centro de Línguas e Inter-
culturalidade da Universi-
dade Federal do Paraná –
prorrogou até amanhã as
inscrições para o curso de
conversação básica em in-
glês – Free Talk. Para esse
curso, é preciso ter nível
básico de conhecimento
da língua. As aulas aconte-
cem às sextas-feiras, das
14h30 às 17h10, totalizan-
do 45 horas no semestre.
Informações no www.ce-
lin.ufpr.br/.

METRO CURITIBA

Pesquisa tem
financiamento
PROJETOS. A Fundação
Araucária de Apoio ao
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
do Paraná lançou a
edição 2011 do Programa
Universal – Pesquisa
Básica e Aplicada. 

O programa, com
recursos de R$ 7,5
milhões, concede apoio
financeiro para a
execução de projetos
científicos.

Os interessados devem
cadastrar os projetos via
Sigep (Sistema de Gestão
Eletrônica de Projetos),
até o dia 17 de outubro,
no site www.fundacaoa-
raucaria.org.br. 

METRO CURITIBA

Breves

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR Prefeituras e Fecomércio pedem nova aduana

Turistas e caminhões são proibidos. Em domingos e feriados a ponte fecha

DIVULGAÇÃO

“As pessoas falam
no Mercosul, mas
ali não existe nada
disso.”
CLÓVIS CUCOLOTTO, ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE

450 km a menos
seria a distân-

cia percorrida entre 
Buenos Aires e São Pau-
lo, em relação ao trecho
por Foz do Iguaçu.

EJA tem 
inscrições
para curso 
à distância
A Educação de Jovens e
Adultos pode ser feita ago-
ra na modalidade à distân-
cia. O grupo Uninter ins-
creve até 15 de setembro
interessados em concluir o
ensino médio com misto
de aulas presenciais e vir-
tuais, em curso com dura-
ção de 18 meses. As aulas
presenciais são noturnas,
às quintas-feiras, em três
sedes do grupo em Curiti-
ba. As demais aulas são
transmitidas via satélite.

METRO CURITIBA
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Morador protesta
contra demora
nas obras do PAC

Moradores do Jardim Guarituba, em Piraquara (RMC), onde foi iniciada uma das
maiores obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), protestaram on-
tem contra o atraso na entrega das casas prometidas para o bairro. Em agosto de
2007, o então presidente Lula esteve no Guarituba lançando as obras, que pre-
viam, em dois anos, 803 moradias, além de urbanização da área e de soluções de
saneamento. Parte das casas foi iniciada, mas nenhuma foi concluída e entregue.
O mato começa a tomar conta dos terrenos em que estão as construções inacaba-
das. O bolo de ontem, segundo os manifestantes, simbolizou o “bolo do PAC”.

Bolo pelo ‘bolo’

Os manifestantes colocaram uma vela no bolo pelos quatro anos do lançamento das obras

Segurança de juízes
terá R$ 300 mil
O Tribunal de Justiça do Pa-
raná anunciou que vai com-
prar carros blindados e cole-
tes à prova de balas para os
juízes ameaçados que traba-
lham no Estado. O presiden-
te do TJ, desembargador Mi-

guel Kfoury, disse que atual-
mente seis casos de juízes
sob ameaça estão sendo mo-
nitorados pelo tribunal.
Kfoury pediu ao governo a
criação de um batalhão judi-
ciário. METRO CURITIBA

Fim de semana foi
violento na RMC
Vinte e oito pessoas tiveram
morte violenta em Curitiba
e região metropolitana no
fim de semana. Dessas, 18
foram assassinadas. Sete
morreram em acidentes de
trânsito, uma morreu por

queda e duas mortes ainda
não foram esclarecidas.

Quatro dos assassinatos
foram cometidos após bri-
gas em bares no centro e no
bairro Batel, em Curitiba.

METRO CURITIBA

Começa a
construção
de ponte
O governo do Estado iniciou
na sexta-feira a reconstru-
ção da ponte sobre o rio Ri-
beira, em Cerro Azul, des-
truída pelas últimas chu-
vas. METRO CURITIBA

Choque de ônibus
mata 11 pessoas
Um choque entre um mi-
cro-ônibus e um caminhão
com material inflamável
matou 11 pessoas e deixou
15 feridos, no sábado à noi-
te, na BR-277, em Guarapua-
va, centro-sul do Estado. 

Os veículos bateram de
frente, provocando a explo-
são de óleo diesel. Os feri-
dos chegaram a 15 pessoas,
dez deles em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal, a batida ocor-
reu depois que a roda tra-
seira de uma carreta se sol-
tou, atingindo o ônibus e
fazendo ele perder o con-
trole e entrar na pista con-
trária, em que trafegava o
caminhão com óleo diesel.
A batida ocorreu por volta
das 20h30 da noite.

Os dois motoristas mor-

reram na hora. No micro-
ônibus estavam 25 passa-
geiros que vinham de uma
excursão para Foz do Igua-
çu, organizada por uma em-

presa que presta serviços
para a refinaria da Petro-
bras em Araucária. Após o
choque, o veículo ainda
caiu em uma ribanceira. 

Um carro que vinha logo
atrás também caiu na ri-
banceira, causando feri-
mentos leves no motorista.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, a BR-
277 ficou totalmente inter-

ditada por cerca de três ho-
ras e teve tráfego em ape-
nas uma pista até o começo
da madrugada de domingo.
A concessionária que admi-
nistra o trecho providen-
ciou, no domingo, a retira-
da do material inflamável.

Acidente na BR-277, em Guarapuava, envolveu um micro-ônibus com turistas e um caminhão-
tanque carregado com óleo diesel IML fará exames de DNA para reconhecer quatro corpos

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR

10 pessoas foram
encaminhadas

pelos bombeiros para
UTI (Unidades de Tera-
pia Intensiva) em hospi-
tais da região.

Audiência
discute 
comunidade
terapêutica
Uma audiência pública nes-
ta quarta-feira, das 8h30 às
12h, no Canal da Música,
em Curitiba, vai debater a
resolução da Anvisa que re-
gulamenta o funcionamen-
to das comunidades tera-
pêuticas, que atendem de-
pendentes químicos. De
acordo com a Vigilância Sa-
nitária Estadual, a demanda
por serviços exigiu a revisão
da regulamentação. O even-
to será transmitido por
www.escoladesaude.pr.gov.
br. METRO CURITIBA

Idoso deve
renovar
credencial
Idosos e deficientes que te-
nham credencial para uso
de vagas exclusivas de esta-
cionamento devem ficar
atentos ao prazo para reno-
vação do documento, que é
válido por dois anos. A reno-
vação pode ser feita até 30
dias antes do vencimento.
Até o fim do ano, 2.275 cre-
denciais devem ser renova-
das. METRO CURITIBA

Cidades
atingidas
pela chuva
têm ajuda
A Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil enviou um
caminhão com 300 cober-
tores, 25 cestas básicas e 40
colchonetes, além de água
e roupas, para os municí-
pios da região sudoeste
que foram atingidos pelas
fortes chuvas da semana
passada. Francisco Beltrão
e Marmeleiro foram as ci-
dades mais atingidas.

METRO CURITIBA

Vaga especial

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA
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Turismo gasta R$ 351 mi
em cidades sem turistas
O Ministério do Turismo
gastou R$ 351,7 milhões
nos últimos dois anos em
obras sem relação com o
setor, como drenagem e es-
gotamento sanitário, e em
cidades com pouco ou ne-
nhum fluxo de turistas.

Dos 841 municípios be-
neficiados pelos convênios
de infraestrutura, apenas
105 estão entre os conside-
rados relevantes para ações
ligadas ao turismo no país.

Quase metade dos recur-
sos é ligado a emendas par-
lamentares, propostas sob
a rubrica “apoio a projetos

de infraestrutura turísti-
ca”, segundo a “Folha de
S.Paulo”. Uma delas desen-
cadeou há duas semanas a
operação Voucher da Polí-

cia Federal, que prendeu
servidores da pasta, entre
eles o ex-secretário-
executivo Frederico Costa.

As denúncias de corrup-
ção no ministério levaram
o presidente da OAB, Ophir
Cavalcante, a pedir o afas-
tamento do ministro do Tu-
rismo, Pedro Novais
(PMDB), que amanhã irá ao
Senado explicar as denún-
cias em sua pasta.  

Na noite de sábado, de-
putados do PMDB já davam
como certa a saída de No-
vais do ministério até o fi-
nal da semana. METRO

Plano não pode exigir nova
carência em troca de contrato
As operadoras de planos de
saúde não podem recontar
ou impor novos prazos de
carência para o cliente que
muda de categoria de pla-
no dentro da mesma opera-
dora. Nesses casos, a carên-
cia é considerada cumpri-
da, segundo regulamenta-
ção publicada pela ANS
(Agência Nacional de Saúde
Suplementar) para reforçar
a norma.

Apenas no caso de co-
berturas adicionais, não
previstas no plano anterior,
as operadoras podem fixar
nova carência, limitada a
seis meses. METRO

Casal de MG registrou 
menina ‘sequestrada’
Dois dias depois de, segun-
do a polícia, sequestrar a
menina S., de 7 anos, em
uma feira de artesanato na
cidade de Contagem, em
Minas Gerais, a dona de ca-
sa Neli Maria Neves, 53, já
tinha registrado a criança
como “filha legítima” dela
e de seu companheiro.

O oficial substituto do
cartório de São Joaquim de
Bicas, Audaces da Silva
Maia, disse que o casal
cumpriu todos os requisi-
tos legais para fazer o re-

gistro da menina. Eles
apresentaram comprovan-
te de residência (que era
falso) e duas testemunhas,
parentes de Neli, que de-
clararam ter visto a mu-
lher grávida, informou a
“Folha de S.Paulo”.

O cartório acreditou em
tudo e lavrou a certidão.
“Os cartórios não podem
negar o documento funda-
mental para a pessoa exis-
tir como detentora de di-
reitos”, alegou o oficial do
cartório. METRO

Brasileiros
são retidos
no Peru
Cerca de 300 passageiros
da Peruvian Airlines, entre
eles brasileiros, estavam
presos ontem no Aeropor-
to Internacional de Cusco,
no Peru, após a companhia
ter tido as operações sus-
pensas por descumprimen-
to de normas de segurança.

A espera por reacomo-
dações em outras aerona-
ves chegou a seis horas. A
empresa alega que não há
lugares suficientes. METRO

Recursos são destinados a obras de infraestrutura
Presidente da OAB defende afastamento de ministro

Novais fala amanhã no Senado sobre escândalos que atingiram o Ministério

AGÊNCIA BRASIL

Nova carência só vale nos casos de coberturas adicionais

ISADORA BRANT/FOLHAPRESS

105
municípios 
beneficiados pelos
convênios não fazem
parte da lista de locais
considerados pelo
ministério relevantes
para o setor de
turismo no país.

www.metropoint.com
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Após a Câmara Municipal
de Campinas cassar o pre-
feito Hélio de Oliveira San-
tos (PDT), na madrugada de
sábado, uma nova investiga-
ção pode levar o vice-prefei-
to, Demétrio Vilagra (PT), a
seguir o mesmo destino
nos próximos dias.

Demétrio é suspeito de
participar do esquema de
recebimento de propina de
empresários que prestavam
serviço à Sanasa, compa-
nhia de saneamento básico
de Campinas. 

O vice-prefeito, que deve
assumir a prefeitura ama-
nhã, nega qualquer envolvi-
mento com as fraudes e ga-
rante que não sabia do dire-
cionamento de licitações.

Em nota, ele pediu tré-
gua à Câmara Municipal e
o fim da crise na cidade.

As denúncias sobre as
fraudes em licitações da Sa-
nasa motivaram as investi-
gações contra o prefeito Hé-
lio de Oliveira. O pedido de
impeachment recebeu 32
votos favoráveis e 1 contra.

Hélio é acusado de omis-
são na apuração de denún-
cias apontando a primeira-
dama de Campinas, Rosely
Nassim Santos, como res-
ponsável pelo esquema de
corrupção na cidade.

Advogados do prefeito
afastado disseram ontem
que vão recorrer da deci-
são e que Hélio retomará o
cargo. Segundo eles, a vo-
tação na Câmara foi “vicia-
da” e influenciada por re-
portagens contra Hélio de
Oliveira Santos. METRO

Em Campinas, vice
assume sob suspeita
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Em meio aos temores so-
bre as perspectivas da crise
internacional, os investido-
res estão buscando refúgio
no ouro. No Brasil, o metal
também está atraindo pe-
quenos investidores.

Na Reserva Metais, uma
das principais distribuido-
ras de ouro do país, o nú-
mero de consultas cresceu
500% do início do ano para
cá. E o perfil do investidor,
segundo o gerente de negó-
cios da empresa, Edson Ma-
galhães, vem mundando.
“Estamos recebendo pedi-
dos de informações de pro-
fissionais liberais, jovens,
donas de casa e aposenta-
dos”, diz o executivo. 

A cotação do ouro no
mercado financeiro bateu

novo recorde em Nova
York na semana passada.
Na Comex, divisão de me-
tais da New York Mercanti-
le Exchange (Nymex), o
contrato futuro de ouro pa-
ra dezembro fechou a últi-
ma sexta-feira cotado a 
US$ 1.852 a onça-troy. 

No Brasil, o contrato à
vista de ouro  fechou a 
R$ 95, recorde de cotação.
Foram registrados 1.547
contratos negociados, um
salto se comparado às 41
transações de quinta-feira.
“No ano passado, houve
uma valorização de 32%.
Agora, ela chega a 15,24%”,
diz Magalhães.

Mas antes de investir em
ouro é preciso avaliar com
cuidado se está disposto a

correr os riscos da aplica-
ção. Por ser um investi-
mento volátil, pode sofrer
perdas. Quem decide inves-
tir em ouro precisa estar
ciente de que perde dinhei-
ro sempre que o dólar cai
em relação ao real. 

O investimento pode ser
feito por meio de contratos
futuros negociados na
BM&F, via corretora. Nesse
caso, a venda é feita a par-
tir de 250 g e em múltiplos
dessa quantidade. Para
quem quer investir quan-
tias menores, uma das op-
ções é comprar barras do
metal com entrega física.

A conta do restaurante vol-
tou a ficar mais cara em
agosto. Com o aumento
nos preços de itens tradi-
cionais no prato do brasi-
leiro, como o arroz e o fei-
jão, os valores pagos para
comer fora de casa subi-
ram 0,92%, acima da infla-
ção de 0,27% no período.

Com o aumento de agos-
to, o consumidor já amarga
uma alta de 11,06% nos úl-
timos 12 meses, segundo o
IPCA-15 (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo-15), medido pelo IB-

GE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). No
período, o preço da refei-
ção subiu 11,29% e o do ca-
fé da manhã, 12,14%. 

Além da refeição fora de
casa, outros itens exerce-
ram pressão sobre a infla-
ção de agosto. É o caso do
aluguel residencial, que, da

variação de 0,46% de julho,
passou para 1,06% em agos-
to, com destaque para Belo
Horizonte, com 2,20% de
alta no mês, e Brasília, com
2,07%. Em São Paulo, o au-
mento foi de 1,11%. 

Segundo o IBGE, tam-
bém foi mais intensa a taxa
de crescimento dos eletro-
domésticos (de 0,61% para
1,27%), dos artigos de ves-
tuário (de 0,15% para
0,68%) e das tarifas dos ôni-
bus interestaduais (de
2,97% para 4,09%).

METRO

Refeição em restaurante fica 
mais cara e pressiona a inflação
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Pequenos investidores
ampliam busca por ouro

Cotação bate novo recorde em Nova York No Brasil, valorização do metal chega a 15%

Escalada
Cotação do ouro

15/8 16/8 17/8 18/8 19/8
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Preço

Variação

+ 2,481%

R$ 95/grama

Preço da refeição já acumula alta de 11,29% 

LETÍCIA MOREIRA/FOLHAPRESS

Rota dourada

Confira algumas dicas para

investir em ouro

1 Como investir: pela
BM&F ou no mercado de
balcão, por meio de ban-
cos e corretoras

2 Principais cuidados:
pesquisar a instituição
para realizar a transação
e analisar os custos an-
tes de fechar o negócio

3 Qual é o valor mínimo:
há como comprar pela
internet, em sites espe-
cializados, a partir de
um grama de ouro (cer-
ca de R$ 100). A aquisi-
ção se limita ao valor
máximo de R$ 10 mil

4 Quanto aplicar: não de-
ve representar mais que
10% dos investimentos

5 Quais são os riscos: são
inerentes aos riscos da
renda variável, ou seja,
estão sujeitos a fortes
oscilações, segundo a
Reserva Metais e espe-
cialistas de mercado

11% foi o aumen-
to registrado

nos últimos 12 meses
nos preços da alimen-
tação fora de casa, de
acordo com o IBGE.

A General Motors convo-
cou os proprietários dos
veículos Classic e Monta-
na modelo 2012 a entra-
rem em contato com a re-
de de concessionárias da
marca para instalação de
reforço no suporte de fi-
xação da suspensão.

A empresa constatou
um defeito no suporte de
fixação da suspensão dian-
teira esquerda, o que pode
causar acidentes. As 1,4
mil unidades do Classic e
as 1.153 da Montana fo-
ram produzidas entre 13 e

30 de junho.
O agendamento já pode

ser feito, mas o atendimen-
to começa só no dia 24.
Mais informações pelo
0800-702-4200 e pelo site.

A convocação engloba
os chassis do Classic que
vão de CB119149 a
CB129574 e de CC120476 a
CC129050. Na Montana, fi-
cam entre CB121364 e
CB129575.

Se encontrar dificulda-
des, o proprietário deve
procurar um órgão de defe-
sa do consumidor. METRO 

GM faz recall de carros
Montana e Classic

A Apple já trabalha na ter-
ceira versão do aparelho
iPad. Fábricas na China e
em Taiwan receberam pe-
didos de componentes es-
senciais para que a compa-
nhia possa começar os tes-
tes industriais a partir de
outubro, segundo o “Wall
Street Journal”, que cita
fontes próximas aos forne-
cedores da empresa.

O lançamento oficial do
iPad 3 deve ser feito em
2012, segundo pessoas pró-
ximas à empresa.

A Apple deve aprimorar
a resolução da tela, mas a
previsão é que o tamanho
continue em 9,7 polegadas.
Não está claro se os equipa-
mentos terão outras mu-
danças.

Um dos fornecedores diz
ter recebido uma enco-
menda para produzir no
quarto trimestre compo-
nentes para 1,5 milhão de
unidades. Algumas peças
do novo modelo já foram
enviadas para a sede da
Apple. METRO 

Apple já prepara  a
nova versão do iPad 

O iPad 3 será lançado em 2012, diz o “Wall Street Journal”

ZANONE FRAISSAT /FOLHAPRESS

ANA.SAITO
@METROJORNAL.COM.BR
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A onda de violência entre
forças israelenses e mili-
tantes palestinos está críti-
ca. Cerca de 15 pessoas fo-
ram mortas e outras deze-
nas ficaram feridas duran-
te uma série de ataques aé-
reos na Faixa de Gaza. 

Os atos de violência co-
meçaram na quinta-feira
passada após a morte de
cinco policiais egípicos na
região. Os policiais foram
mortos durante uma inva-
são à Israel em busca de
militantes palestinos. Em
resposta à morte dos poli-
ciais egípicios, o governo
do Egito anunciou, on-
tem, a retirada de seu em-
baixador de Israel. 

A Liga Árabe condenou
os ataques aéreos à Faixa
de Gaza e afirmou que a
ONU (Organização das
Nações Unidas) deve to-
mar medidas para acabar

com os ataques. Durante
os confrontos, cerca de
120 membros do Hamas
foram detidos pelas tro-
pas israelenses horas de-
pois do lançamento de fo-
guetes. 

Segundo um dirigente
do Hamas, as principais
facções palestinas da Fai-
xa de Gaza chegaram a
um acordo informal de
paz. A trégua será estabe-
lecida apenas se Israel ces-
sar os ataques. 

METRO COM AGÊNCIAS

100
foguetes foram 
lançados na Faixa 
de Gaza desde 
o início da onda 
de violência. 

Dois filhos do ditador lí-
bio, Muammar Kadafi, fo-
ram rendidos pela oposi-
ção em Trípoli, capital da
Líbia,  durante os confron-
tos pela tomada da cidade.
Saif al-Islam e Saadi estão
em um local seguro aguar-
dando julgamento, segun-
do informou o coordena-
dor do Conselho Nacional
de Transição, Adel Dabbe-
chi, que apoia a invasão
rebelde. 

A chegada dos rebeldes
a Trípoli, capital da Líbia,
não intimidou o ditador
Muammar Kadafi.  Em pro-
nunciamento transmitido
pela televisão estatal, ele
garantiu que ficará na ci-
dade “até o fim” e que sai-
rá vitorioso dos confron-
tos, que atingem a região
há seis meses. Para contor-
nar a situação, ele também
fez uma apelo às pessoas

para salvarem Trípoli das
ações  ofensivas. “É a obri-
gação de todos os líbios. É
uma questão de vida ou
morte”,  disse o ditador. 

Desde a tomada da capi-
tal pela oposição, cerca de
1,3 mil pessoas foram
mortas e 500 ficaram feri-
das, até o fechamento des-
ta edição. Os hospitais lo-
cais estão lotados e os con-
frontos não cessam.  Se-
gundo o ministro da Infor-
mação do governo líbio,
Moussa Ibrahim, a situa-
ção está caótica e é neces-
sário negociar a paz local. 

Os opositores tomaram
o controle de um quartel
na entrada da cidade, ma-
taram 31 soldados das for-
ças do ditador e captura-
ram outros 42 ontem. Ti-
ros e fortes explosões fo-
ram ouvidos em diversos
bairros, o que intensificou

ainda mais a sensação da
possível queda do regime
de Kadafi. A Otan (Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte) bombardeou
dois locais da capital: o
aeroporto de Maitika e o
complexo fortificado Bab

al-Aziziya, conhecido co-
mo “quartel residência”
do ditador. 

Em resposta aos avan-
ços dos rebeldes, o exérci-
to de Kadafi prendeu pe-
quenos grupos de oposito-
res. METRO COM AGÊNCIAS

Rebeldes rendem
filhos de Kadafi

Filhos do ditador líbio foram detidos durante confrontos em Trípoli  
Capital é tomada pela oposição após seis meses de conflitos contra o 

governo Cerca de 1,3 mil pessoas foram mortas e 500 ficaram feridas 

FOTOS : REUTERS

27a edição da JMJ será no Rio de Janeiro
A capital carioca será a próxima cidade a receber a JMJ (Jornada Mundial da Ju-
ventude) em 2013, segundo o papa Bento 16. O anúncio oficial do pontífice foi
realizado ontem, durante a missa de encerramento da 26a edição do evento na ba-
se aérea de Quatro Ventos em Madri, na Espanha. Ainda ontem, cerca de sete mil
jovens participaram de outra vigília no Maracanãzinho, Rio, para aguardar a divul-
gação da cidade-sede. 

Evento termina com foco no Brasil

Bento 16 é acompanhado por fiéis à base aérea de Quatro Ventos 

CERIMÔNIA EM OSLO

Noruega 
homenageia
vítimas de
atentado
Vítimas do duplo aten-
tado que abalou a No-
ruega no final de julho
foram homenageadas
ontem. Sobreviventes,
parentes, membros
das equipes de socor-
ro, a família real e diri-
gentes de outros paí-
ses estavam presentes
na cerimônia,
realizada na sala de
concerto da cidade. 

No duplo atentado,
77 pessoas foram mor-
tas e  6,7 mil sobrevi-
veram. O autor dos cri-
mes, Anders Breivik,
está detido em uma
prisão de alta seguran-
ça próxima a Oslo. 

METRO

Tensão na Líbia

TUNÍSIA

LÍBIA

Cidades sob domínio rebelde
Cidades sob domínio do governo
Áreas sob domínio rebelde
Atuais conflitos

Avanços dos insurgentes nos 

últimos seis meses de combate

Tiji
Gheryan

Sabratha

Zawiyah

Trípoli

Zlitan

Bin Jawad

Benghazi

Brega

Ajdabiya

Damah
Surman

Mar do
Mediterrâneo

15 civis são mortos
em ataques aéreos
na Faixa de Gaza

Rebeldes comemoram tomada de Trípoli

www.metropoint.com
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Roda de Choro faz dez anos
A Roda de Choro do Conser-
vatório de MPB completa
este mês dez anos de exis-
tência. A dupla Zé da Velha
e Silvério Pontes, “a menor
big band do mundo”, vai es-
tar no conservatório nesta
quinta para a comemoração
do aniversário. Os dois
apresentarão composições

que relembram os melho-
res momentos da roda.

O projeto surgiu em
2001, com o objetivo de le-
var ao público o trabalho
dos melhores compositores
de chorinho da capital,
além de revelar novos ta-
lentos. “A gente estava com
um movimento de choro

muito forte em Curitiba,
mas faltava um grupo fixo,
que tocasse toda semana”,
explica Sérgio Albach, um
dos fundadores da roda.

METRO CURITIBA

Conservatório de MPB (rua
Mateus Leme, 66). Dia 25/8,
às 17h. Gratuito.

Zé da Velha e Silvério Pontes

DIVULGAÇÃO

Profissionalização da
banda independente

Os curitibanos do Sabone-
tes, que relançaram o pri-
meiro álbum no ano passa-
do pelo selo Cornucópia
Discos, se preparam agora
para lançar um videoclipe
da música “Descontrolada”. 

O clipe tem, como os an-
teriores, direção e edição

do baterista da banda, Ale-
xandre Guedes. “Hoje é as-
sim que tem que ser, auto-
ral. É difícil passar a ideia
que você quer para outra
pessoa. Ele entende muito
bem, está dentro de tudo,
afinal. Além disso, hoje es-
tá muito fácil gravar um vi-

deoclipe, muito mais aces-
sível”, explica o vocalista,
Artur Roman. 

Com o relançamento do
disco, a banda reservou es-
te ano para a divulgação.
“Estamos viajando bastan-
te, e o plano agora é tocar
nos Estados em que ainda

não estivemos”. Apesar
disso, a banda não deixa
de voltar a Curitiba, pelo
menos uma vez por mês,
segundo Artur. Os fãs de-
vem ficar ligados na pro-
gramação do Sláinte Irish
Pub, parada certa dos ga-
rotos quando estão na ci-

dade. “Tocamos lá há al-
guns anos. Os fãs sabem, o
lugar enche, é sempre
bem legal. É meio que nos-
sa casa.” O Sabonetes deve
abrir também o show que
o Jota Quest fará por aqui
em setembro.

METRO CURITIBA

O Sabonetes tem orgulho de guiar tudo que se faz com relação à banda 
O próximo show em Curitiba é na primeira sexta de setembro, no Sláinte Irish Pub

“Fazemos tudo nós mesmos. Somos mais punks que os punks”

DIVULGAÇÃO/DIEGO CAGNATO

2
cultura
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Música

Quarta é dia 
de Van Halen 

A banda curitibana
Wild Child, que faz
parte dos projetos 
do músico Zé
Rodrigo, apresenta
nesta quarta-feira, 
no Sheridan’s, um
show de tributo ao
Van Halen. A casa
abre às 18h e as
entradas custam 
R$ 10 para homens 
e R$ 6 para mulheres.
O Sheridan’s fica 
na av. Bispo Dom
José, 2295.

METRO CURITIBA
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SWU anuncia Alice in Chains
e Stone Temple Pilots

cultura www.metropoint.com
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Duas bandas de rock que
estouraram nos anos 1990
e continuam com público
fiel no mundo todo estarão
no festival SWU no dia
14/11: Alice in Chains e
Stone Temple Pilots.

Representante do grun-
ge ao lado de Nirvana,
Pearl Jam e Soundgarden, o
Alice in Chains vem ao país
com a turnê de seu mais re-
cente álbum, “Black Gives
Way to Blue” (de 2009). 

Já o Stone Temple Pilots
continua comemorando no
palco a sua reunião, ocorri-
da em 2008 depois de cinco
anos de separação.

Faith No More, Sonic
Youth e Megadeth são al-

guns dos nomes já confir-
mados para a mesma noite.
Nas outras, Duran Duran,
Peter Gabriel e Black Eyed
Peas são as principais atra-
ções. O festival vai de 12 a
14/11, em Paulínia.

O lote de ingressos com
preços promocionais do
SWU será vendido até 29/8.
Nele, cada dia custa R$ 210
e o passaporte para todas
as datas, R$ 535. 

A compra pode ser feita
pela internet (www.ingres-
sorapido.com.br), pelo tele-
fone 4003-1212 e nas bilhe-
terias oficiais (a relação
completa dos locais está no
site www.swu.com.br).

METRO

Saga ‘Fever’ 
é aposta para
substituir 
‘Crepúsculo’
Com o iminente término
da adaptação de “Crepúscu-
lo” – a primeira parte de
“Amanhecer”, que encerra
a saga, estreia em novem-
bro deste ano –, os estúdios
DreamWorks elegeram a
série de livros “Fever”, de
Karen Marie Moning, como
a próxima saga cinemato-
gráfica para jovens.

Na história, MacKayla La-
ne vai à Irlanda para encon-
trar o assassino de sua irmã.
Lá, descobre um universo de
magia e passa a conviver
com fadas, vampiros e cria-
turas mágicas. METRO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Stone Temple Pilots comemora 
a volta da banda

O Alice in Chains traz o show de 
“Black Gives Way to Blue” ao festival

Detalhe da capa de “Darkfever”, o
primeiro dos cinco livros da sérieAs duas bandas tocam em 14 de

novembro, mesma noite de Faith No
More, Sonic Youth e Megadeth 

Festival começa em 12/11
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Leitor fala

Sudoku

por FariniOs invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
O dia está muito propício para co-
meçar algo novo. Pondere suas

ações antes de agir. Dê atenção especial pa-
ra a pessoa amada.

Touro – 21/4 a 20/5
Tenha atitudes que o levem para
frente. Tenha esperança, seus proje-

tos e sonhos vão se realizar. Suas amizades
estarão sólidas e fiéis.

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Cuidado para não fazer inimigos.
Podem surgir oportunidades de via-

gens curtas. É possível que tenha dificuldades
em relacionar-se com sua família.

Câncer – 21/6 a 22/7
Aproveite o dia para cuidar de você.
Fique reservado,  não exponha seus

sonhos ou projetos. Use sua excelente memó-
ria para resolução de seus problemas.

Leão – 23/7 a 22/8
Cuide de suas finanças, você terá

excelentes resultados se tiver cui-
dado. Use sua generosidade para ajudar as
pessoas à sua volta.

Virgem – 23/8 a 22/9
Dia propício para viagens curtas,
com os colegas, irmãos ou vizinhos.

Desenvolva um novo talento, procure algo
que lhe dê prazer e divirta-se.

Libra – 23/9 a 22/10
Cuide bem do seu lar e de seus pais.
Momento de vida doméstica tran-

quila com muita paz. Você terá uma ligação
muito grande com seus familiares.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Não se envolva em discussões. É um
momento ótimo para desenvolver

habilidades artísticas ou um planejamento fa-
miliar.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Ótimas condições em seu emprego.

Sua dedicação será reconhecida. Sua
saúde pode estar um pouco vulnerá-

vel, cuide-se bem.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Talvez seja o momento de esquentar
suas relações. Procure ter uma vida

social mais intensa, saia da reclusão. Mo-
mento estável para as finanças.

Aquário – 21/1 a 19/2 
Sexualidade em alta. Momento de re-
novação de seus caminhos. Procure

estudar mais as coisas que são menos lógi-
cas e racionais.

Peixes – 20/2 a 20/3
Momento romântico em seu cami-
nho, embora possam surgir algumas
confusões. Possibilidade de situa-

ções agradáveis para o dia de hoje.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Saiba mais sobre você através dos
atendimentos on-line com a Equipe Tânia Gori em www.taniagori.com.br. Informações pelo telefone 
(11) 4994-4327. Novo endereço: rua das Figueiras, 2.146, Bairro Campestre, Santo André.

Horóscopo

Dia dedicado à Nu Kwa, a deusa chinesa criadora com corpo de serpente. Segundo
a lenda, Nu Kwa modelou os primeiros seres humanos. Os seres eram divididos em
duas classes: os nobres e os camponeses. 

por Tânia Gori
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Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@MarkosOliveira: A remoção foi
sensata. A mensagem é
discriminatória, assim como outras que
aparecem na Bíblia.

@schiaparelli_: “A verdade é um fim
inatingível.” Ninguém tem o poder de
julgar alguém, principalmente se
tratando de opção sexual!

@danilous: É a melhor atitude a ser
tomada: nosso Estado é laico. A Bíblia
não é a verdade para todos.

Mensagens em outdoor criticando gays são

removidas, em Ribeirão Preto. O que você

acha da remoção imediata do outdoor?

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  
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Tomate
Quanto à matéria “Agrotóxico do to-
mate pode desequilibrar o organismo”,
gostaria de esclarecer que esta pesquisa
foi desenvolvida pelas alunas do curso
de Farmácia da PUCPR Simone Pinto,
Cynthia Borsatto e Lorena Dolato. Eu fui
o orientador da pesquisa.
Sérgio Fontoura – Curitiba, PR

Crimes
Jovens saem de casa para se divertir e
não voltam, são mortos por outros jo-
vens por causa de discussões banais. 
Armados, alcoolizados, rapazes perdem 
a cabeça, tiram vidas e acabam com seu
próprio futuro. Triste e assustador.
Irinéia Martins Campos – Curitiba, PR
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Aquela história de que maquiagem
colorida e com brilho é ideal para
usar à noite ficou no passado. A mo-
da mudou, e, hoje, o mercado de
trabalho permite que as pessoas
abusem um pouco mais na hora de
se maquiar. Mas cuidado para não
passar dos limites.

“As empresas prezam pela apa-
rência. Os funcionários são seu car-
tão de visita. Por isso, é preciso ob-
servar o ambiente para escolher a
maquiagem”, diz o maquiador e
consultor estratégico do Boticário,
Sadi Consati.

Ele dá a dica: lugares despojados
permitem maquiagens coloridas e
vibrantes. Em trabalhos formais, o
visual deve ser mais clássico. Mas
uma coisa é comum nos dois casos:

a maquiagem tem de ter equilíbrio,
com mistura de brilhos, tons e cores
que combinem com a pele de cada
um.

No Sul, onde as pessoas têm pe-
le mais clara, a atenção deve ser
redobrada. “Uma sombra rosa con-
trasta muito em pele clara, mas
não tanto em morena ou negra. Is-
so exige mais cuidado para ma-
quiar”, explica.

Antes de se maquiar, analise o que permite o ambiente onde você trabalha Visual precisa
ser equilibrado Cores e brilhos devem ser escolhidos de acordo com cada tipo de pele

Amaquiagem

o trabalho

Mercado da maquiagem começou a ganhar força no Brasil há dois anos, diz especialista

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Dicas

Hidratação
Mantenha a pele e os lábios bem
hidratados, tanto no verão quanto
no inverno. Pessoas com pele oleo-
sa também devem usar hidratantes,
como em gel.

Limpeza
Limpe a pele antes e
depois de se maquiar.

Cor
Nem tudo o que está na moda cai
bem para todo mundo. É importan-
te encontrar o tom e a cor adequa-
dos para cada tipo de pele.

Brilho
Saiba equilibrar. Se usar batom co-
lorido e com brilho, produza olhos
e bochechas mais suaves.

“Maquiar não é 
só colorir o rosto.”
SADI CONSATI, MAQUIADOR

Sombra
Use sombra clara sobre a
pálpebra, até o côncavo.
Depois, use sombra com-
pacta de outra cor. Esfu-
mace com sombra escura.

Passo a passo

Saiba como fazer uma
maquiagem clássica, para
usar em qualquer ocasião.

Pele
Limpe bem o rosto. Passe
uma camada fina de base,
corretivo e pó, nessa or-
dem. Os produtos devem
ter o mesmo tom da pele.
Depois, passe o blush ape-
nas na parte mais alta da
bochecha. 

Batom
Comece pelo centro do lá-
bio e vá para a lateral. 

Lápis de olho
Passe o lápis na raiz dos cí-
lios superiores, esfuma-
çando com o próprio lápis.
Repita na parte inferior,
mas esfumace com um co-
tonete ou algodão. A dica
é usar lápis preto, que
realça os olhos.

Happy hour

Para apimentar a ma-
quiagem clássica, ex-
perimente trocar o ba-
tom. Passe uma cor vi-
brante, como o verme-
lho, e que tenha bri-
lho. “Este visual pode
ser usado tanto à noite
quanto em um happy
hour”, garante Consati.

Máscara para cílios
Comece pelos cílios inferio-
res e, depois, passe para os
superiores. Assim evita-se
o borrão. Faça um movi-
mento como se fosse arre-
dondar os cílios. Ao chegar
na ponta deles, puxe-os le-
vemente para esticá-los.

CAMILA.PEREIRA
@METROJORNAL.COM.BR

certa para
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Casas com pet não precisam virar uma bagunça,
basta organização Decoradora ensina quais são os
locais apropriados para guardar os objetos do bichano

Cada morador de uma casa
costuma ter seu próprio lu-
gar para guardar objetos
pessoais. Seja uma gaveta,
estante ou armário, essa é
a maneira mais prática de
encontrar os pertences
quando se precisa deles.
Com o animalzinho de esti-
mação não é diferente. Afi-
nal, esse querido membro
da família também precisa
de um cantinho certo para
seus pertences. 

“O local mais indicado
para deixar os objetos do
pet são as chamadas áreas
molhadas, que são a des-
pensa, a lavanderia ou um
banheiro menos usado. Es-
ses ambientes são mais fá-
ceis de limpar. Dessa for-
ma, também diminuímos o
cheiro do animal pela ca-
sa”, orienta a decoradora
Ana Cristina Tavares.

Caixas plásticas são boas
para guardar brinquedos,
roupinhas e ossos artifi-
ciais. Produtos e acessórios
de higiene, como xampu,
escova e sabonete, ficam

melhor em uma prateleira
de armário. Ideal é deixar
tudo em um ambiente só,
na área de serviço, por
exemplo, para não afetar a
organização da casa.

Outra dica é instalar
ganchos na parede do local
para pendurar coleiras e
cestinhas com remédios.
Até o bichinho vai gostar
da arrumação. 

Loft de 34 metros quadrados com armá-
rio para colocar os objetos do animal.
Ambiente mantém aspecto organizado

Outro exemplo de armário para guar-
dar as coisas do pet. Ração e brinquedos
ficam em prateleiras, as coleiras são
penduradas com ganchos

Recipientes de colocar água e comida
acoplados na parede, em vez de espa-
lhados pelo chão. No site americano De-
signer Pet Eatery, o produto é vendido
por US$ 80

Balaio de guardar brinquedos ajuda a
manter a organização e facilita na hora
de encontrar os objetos. Outra opção é
usar caixas

1
2
3

“Para guardar
objetos do pet,
principalmente a
ração, aconselho
ter um armário
revestido com
fórmica, que é
um material fácil
de limpar.”
ANA CRISTINA TAVARES,
DECORADORA

FERNANDO.CORREA
@METROJORNAL.COM.BR

Armários e baús para guardar os pertences do
cachorrinho deixam o local organizado

FOTO/DIVULGAÇÃO

Cantinho do pet

Com animal em casa, siga

dicas para ter organização 

Organize os brinquedos do
animalzinho em cestos,
caixas ou baús, para evitar
que fiquem espalhados pe-
los cômodos da casa
Compre só o necessário pa-
ra o pet, não caia na tenta-
ção de levar um balaio de
objetos que nunca serão
usados. Coloque tudo em
um único cômodo
Não deixe produtos de lim-
peza, higiene ou remédios
ao alcance do bichinho. Ele
pode engolir e ter proble-
mas de saúde. O melhor é
deixá-los em uma pratelei-
ra alta do armário
As tigelas de comida e
água devem ficar no mes-
mo ambiente escolhido pa-
ra guardar os objetos do
pet. No mesmo cômodo,
arrume um cantinho em
que ele possa dormir 

1 2
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4

FOTO 1: MARCELO JUSTO/FOLHAPRESS
FOTO 2: DIVULGAÇÃO

FOTO 3: DESIGNER PET EATERY/DIVULGAÇÃO
FOTO 4: FRESH HOME/DIVULGAÇÃO
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Arrumado 
pra cachorro
Arrumado 
pra cachorro
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Sub 20: Oscar rejeita
condição de herói 

O capitão Bruno Uvini recebe o troféu: festa verde e amarela na Colômbia

PILAR OLIVARES/REUTERS

19ª rodada

SÁBADO

18h - Fluminense x Botafogo

18h - Coritiba x Atlético-PR

18h - América-MG x Atlético-GO

DOMINGO

16h - Flamengo x Vasco

16h - Palmeiras x Corinthians

16h - Santos x São Paulo

16h - Grêmio x Inter

16h - Ceará x Bahia 

18h - Atlético-MG x Cruzeiro

18h - Figueirense x Avaí

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

CORINTHIANS 37 11 29 13

FLAMENGO 35 9 33 12

SÃO PAULO 34 10 29 7

VASCO 34 10 26 5

BOTAFOGO 31 9 27 9

PALMEIRAS 29 7 23 10

INTER 27 7 27 5

FIGUEIRENSE 26 7 19 -2

FLUMINENSE 25 8 20 2

CORITIBA 25 7 31 8

CRUZEIRO 24 7 24 5

ATLÉTICO-GO 22 6 20 0

CEARÁ 22 6 24 -4

BAHIA 20 4 21 -3

SANTOS 18 5 20 -6

GRÊMIO 18 4 16 -6

ATLÉTICO-PR 17 4 19 -8

ATLÉTICO-MG 15 4 23 -13

AVAÍ 14 3 18 -20

AMÉRICA-MG 13 2 21 -14

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileiro

18ª rodada

SÁBADO

Botafogo 3 x 1 Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 0 Ceará

Corinthians 0 x 2 Figueirense

ONTEM

Inter 2 x 2 Flamengo

São Paulo 1 x 1 Palmeiras

Avaí 0 x 0 Coritiba

Atlético-GO 1  x 0 Grêmio

Atlético-PR 2  x  2 América-MG

Vasco 1 x 1 Fluminense

Bahia 1 x 2 Santos

A Seleção Brasileira Sub-20,
que na noite de sábado der-
rotou Portugal por 3 a 2 na
final do Mundial da catego-
ria, na Colômbia, desembar-
cou ontem no Rio. Autor
dos três gols brasileiros na
decisão, o meia Oscar de-
monstrou humildade ao co-
mentar a façanha.

“Foi um momento ines-
quecível para mim, mas não
fiquei com gosto de herói
não. O Henrique e o Dudu é
que vinham fazendo os gols.
O título é mais importante
do que tudo”, disse o joga-
dor do Internacional-RS.

O premiado
O Brasil havia conquistado
o título Mundial Sub-20 em
1983, 1985, 1993 e 2003.
Autor de cinco gols na com-
petição, o atacante Henri-
que, do São Paulo, ganhou
a Chuteira de Ouro (prêmio
dado ao artilheiro) e o Tro-
féu de Melhor Jogador do
Mundial da Colômbia.

METRO RIO

Quenianos
vencem
no Rio
Os 21 km da Meia Maratona
do Rio terminaram ontem
com um baile dos atletas
quenianos. Entre os ho-
mens, o pódio teve dobradi-
nha do país africano: Mark
Korir venceu a prova e ba-
teu o recorde, com o tempo
de 1h01min33. Em segundo
lugar, chegou o seu compa-
triota James Kwanbai, com
1h01min36. A queniana Eu-
nice Kirwa venceu a corrida
feminina, também quebran-
do recorde (1h10min29).
Nas duas provas, os brasilei-
ros chegaram em terceiro,
com Damião Ancelmo e No-
nata da Silva. METRO RIO 

Mark Korir na chegada

RUDY TRINDADE/FOLHAPRESS

Sócrates
continua
internado
Sócrates, ex-jogador do Co-
rinthians e da Seleção Brasi-
leira, permanece internado
com quadro estável na UTI
do Hospital Israelita Albert
Einstein, em São Paulo.

De acordo com boletim
divulgado ontem, o ex-cra-
que, de 57 anos, já respira
sem a ajuda de aparelhos.
Na última sexta-feira, Só-
crates foi internado com
hemorragia digestiva.

METRO RIO

City lidera 
na Inglaterra 
CINCO GOLS. Na volta do
argentino Tevez ao ti-
me, o Manchester City
venceu o Boston por 3 a
2, ontem, e lidera o
Campeonato Inglês
com 100% de aproveita-
mento. METRO RIO

Breve

Tiroteio paralisa jogo do
Campeonato Mexicano
A partida entre Santos Laguna e Monarcas Morelia, vá-
lido pela primeira divisão do Mexicano, foi interrom-
pida aos 40 minutos do primeiro tempo por causa de
um tiroteio no entorno do estádio Territorio Santos
Modelo, em Torreón. Os jogadores correram para os
vestiários, enquanto os torcedores se abaixaram nas
arquibancadas. Por sorte, ninguém ficou ferido. 

Mãos ao alto!

ALEJANDRO JIMENEZ AGUILAR/REUTERS

A torcida santista voltou a
respirar aliviada. Derrota-
do em casa na última quar-
ta-feira para o Coritiba, o
atual campeão da América
voltou a vencer e deixou a
incômoda zona do rebaixa-
mento. A equipe chegou
aos 18 pontos e, beneficia-
da com os tropeços do Grê-
mio e do Atlético-PR, subiu
duas posições na tabela.

Contra um adversário
perigoso e uma torcida em-
polgada, o Santos teve o
que mais lhe facilita o bom

jogo: espaço. Em um ritmo
alucinante, as equipes joga-
ram para frente e criaram
várias chances de gol. O
Santos saiu na frente com
Neymar, após cobrança de
pênalti sofrida por Ganso,
mas viu o Bahia chegar ao
empate com Júnior.

O jogo então pegou fogo
e o gol poderia ter saído pa-
ra qualquer lado, mas o
“iluminado” Alan Kardec
entrou para marcar seu pri-
meiro gol com a camisa
santista: 2 a 1. METRO

Com gol de ‘iluminado’,
Santos deixa a degola

O atacante Alan Kardec mostrou que tem estrela

WESLEY SANTOS/FOLHAPRESS

Autor dos três gols do Brasil na vitória por 3 x 2 contra a Colômbia, no
sábado, meia do Inter (RS) diz que o título é mais importante
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Resultado de 2 a 2 contra o lanterna América-MG, na Arena, fez o Atlético voltar para a zona
de rebaixamento do Brasileiro Depois de abrir dois gols de diferença no primeiro tempo, time
deixou vitória escapar ‘Vamos ficar nadando contra a maré um bom tempo’, avisa Renato

Furacão cede empate
e fica na 17ª posição

Pela Sul-Americana, contra o Flamengo, na quarta-feira, jogam os reservas

DENIS FERREIRA NETTO/ FUTURA PRESS

Coritiba fica
no zero a zero

Reservas não supriram a falta de Rafinha, Bill e Léo Gago

CRISTIANO ANDUJAR/FUTURA PRESS

Sem três titulares absolu-
tos, o Coritiba foi irreco-
nhecível ontem em Floria-
nópolis e acabou no 0 a 0
com o Avaí, vice-lanterna
do Brasileirão. Fizeram fal-
ta ao Coxa os meias Rafinha

e Léo Gago, além da referên-
cia no ataque, Bill, artilhei-
ro do time no campeonato.

Entrando em campo com
nove jogadores pendurados,
o Coxa ainda acabou o jogo
com o saldo negativo de três

desfalques para o clássico
Altetiba, próximo sábado,
no Couto. Leandro Donizete
não joga, assim como os
dois laterais direitos Jonas e
Maranhão. Assim, Gil deve
ser improvisado. “Parece
que estávamos com o freio
de mão puxado”, disse o
meia Tcheco.

Se não conseguiu levar
perigo aos catarinenses, o
Coxa também foi pouco
ameaçado. Os jogadores saí-
ram de campo reclamando,
da grama muito fofa e do
forte vento. “Erramos mui-
tos passes, por vento e defi-
ciência”, disse Marcelo Oli-
veira. METRO CURITIBA

Atlético-PR: Renan Rocha; Edílson (V. Diniz), Ma-
noel, Rafael Santos e Paulinho; Wendel S., Kléber-
son (Adailton), Cléber Santana e Marcinho, Edigar e
Madson (Fransérgio) Técnico: Renato Gaúcho

América-MG: Neneca; Otávio, Micão e Gabriel
Santos; Marcos Rocha, Dudu , Amaral, Rodrigui-
nho (Netinho) e Gilson ; Kempes e Fábio Júnior
(André Dias) Técnico: Givanildo Oliveira

2
2

x

• Gols: Marcinho, 10 min (1º T), Edigar, 24 min (1º T) e Kempes, 28 min (1º T)
e André Dias, 27 min (2º T) • Arbitragem: Wilson Seneme (SP) com Rodrigo
Pereira Joia (RJ) e Herman Vani (SP) • Público e renda: 14 mil, R$ 177 mil

esporte16 www.metropoint.com
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Avaí: Felipe, Romano , Diogo Orlando (Acleisson),
Welton Felipe, Rafael Coelho , Arlan, Cleverson (Fa-
biano), Pedro Ken (Dinelson), Bruno, Willian e Gus-
tavo Bastos Técnico: Edson Neguinho

• Local: Estádio da Ressacada. • Arbitragem: Francisco Assis Almeida
Filho (CE) com Altemir Hausmann (RS) e Thiago Gomes Brigido (CE)

Coritiba: : Edson Bastos; Jonas (Maranhão ), Jéci,
Emerson e Lucas Mendes; Donizete , Tcheco, Ever-
ton Ribeiro (Geraldo), e Anderson Aquino; Marcos
Aurélio (Gil) e Leonardo Técnico: Marcelo Oliveira

0
0

x

Jogando contra o lanterna
do Brasileirão, o Atlético
saiu na frente, mas acabou
cedendo o empate e voltou
para a zona de rebaixamen-
to do campeonato. Mesmo
assim, o Furacão chega à
marca de seis jogos sem per-
der e agora vai buscar a vitó-
ria e uma melhor posição
no Brasileiro no Atletiba, no
próximo sábado.

O Atlético fez seus dois
gols antes da metade do pri-
meiro tempo. No primeiro
minuto do jogo, Marcinho,
veloz, arrancou do meio
campo até a grande área e

finalizou: era o primeiro do
Furacão. Aos 24 minutos, o
time ampliou, com Edigar
Júnior: ele recebeu cruza-
mento de Paulinho e, bem
colocado, completou. Mas
apenas quatro minutos de-
pois, no entanto, vinha o
troco – com gol de Kempes.

O Coelho conseguiu o
empate aos 27 minutos da
etapa final – André Dias fez
o segundo dos mineiros,
que saíram satisfeitos.

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR

PARANÁ

Tricolor
tenta não
se abalar
Para a próxima partida
do Paraná, contra o
Bragantino, fora de ca-
sa, o técnico Roberto
Fonseca terá como pri-
meira missão trazer de
volta a confiança para
seu grupo. Nos últi-
mos quatro jogos na
Vila, o time somou
três derrotas e apenas
uma vitória. Na última
derrota, contra o Sport
por 2 a 1, o atacante
Giancarlo, vaiado, che-
gou a discutir com tor-
cedores. O treinador
Roberto Fonseca, no
entanto, tentou  mini-
mizar a situação: “Pe-
dimos desculpas ao
torcedor. Compareceu,
apoiou e não merecia
ver essa derrota. Mas
não vai ser uma derro-
ta que vai nos abalar”,
disse o treinador.

METRO CURITIBA
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